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No/10/2019/SRG/LSGD(5) 
 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി കമാഗം 
24.10.2019 ന് യാഴിലറ 10.30 ഭണിക്ക് 

ലഷക്രകേരിമറൃ് അനക്സ് 1-ലറ   കഫാധി സാലില്    
 

അജണ്ട 
 

1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുലെ  2019-20-ലറ ഴാര്ശിേ  ഩധതിതി 
പുകയാഗതി - അഴകറാേനം  
 

2. മു   കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷവീീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്  

 

 2.2  29.08.2019 ലറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിമിലറ തുെര്നെഩെി ഷവീീേയികക്കണ്ട  
ഴിശമങ്ങള്   

 

2.2 (3.7) 
          ലറപ്  ബഴന  ഩധതിതി നെത്തിപ്പു ഷംഫന്ധിച്ച് കൃതയഭാമ ഒരു  
അഴകറാേന രികപാര്േ്  അത ത്ത കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിക്കു മുമ്പ് നല്േണം. 
രികപാര്േില്   ലറപ് ബഴന ഩധതിതി നെത്തിപ്പുഭാമി ഫന്ധലപേ് കനയിത ന്ന   
പ്രശ്നങ്ങളും  ഭറൄം ഴിവദഭാമി  ഉള്ലക്കാള്ളിക്കിക്കണം.  
 രികപാര്േ് ലറപ്    ീപ് ിക്സിേീേീഴ് ഓപീഷര്  നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. 
ഴിവദാംവങ്ങള്  ഷി.ഇ.ഒ അഴതയിപിക്കും 
 

നെഩെി – 1)  ീപ് ിക്സിേീേീഴ് ഓപീഷര്, ലറപ് ഭിശ   

2.2 (3.10) 
            ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന കപ്രാജക്ടുേള്  ഷാമൂസയനീതി ഴകുപാണ് 
നിര്ഴസണം നെത്തിമിരുന്നത്. ിന്നാല്  ഴനിതാ വിശു ഴിേഷനത്തിന്  
പ്രകതയേ ഴകുപ് ഇകപാള്  രൂഩീേയിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ഈ ഷാസ യയത്തില്  
ഷാമൂസയനീതിയുഭാമി ഫന്ധലപേതും ഴനിതാ വിശുഴിേഷനത്തികേയും 
കപ്രാജക്ടുേള്  നിര്ഴസണം നെത്താും ം  ലഴറൃിംഗ് നെത്താും മുള്ളിക്ക  ുമഭതറ 
നിശ്ചമിച്ച് ആഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം  സുകറഖ/ഷാംഖയ കഷാഫ്ട് ലഴമരില്  
ല യ്തിടുണ്ണ്ട്.  ഇതും ഷയിച്ച്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലേ ഴനിതാ വിശുഴിേഷന 
കഭഖറമിലറ കപ്രാജക്ടുേള്  ജില്ലാ ഓപീഷര്, ഴനിത വിശു ഴിേഷനം  ആണ് 
നിര്ഴസണം നെകത്തണ്ടത്.  ിന്നാല്  ഈ ഉകദയാഗസ്ഥന്  DDO കോഡ്  ഇല്ല.  
അതിനാല്  ഴനിതാ വിശു ഴിേഷനം ജില്ലാ ഓപീഷര്ക്ക് DDO കോഡ് 
അും ഴദിക്കുന്നതു  ഷംഫന്ധിച്ച പമല്  അെിമന്തിയഭാമി  ധനഴകുപിും  
നല്േണം.  

നെഩെി :- 1)തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ി) ഴകുപ് 

                                                         2) ഴനിതാവിശു ഴിേഷന ഴകുപ്  

3) ധനഴകുപ്  



2 
 

2.2 (4.4) 
 നിറമ്പൂര്  നഗയഷബ  
ഫഹു. യാജയഷബാ ിം.ഩി  ശ്രീ അബ്ദുള്  ഴസാഫ്.ഴി.യുലെ  േത്തം നിറമ്പൂര്  

നഗയഷബാ  
ലഷക്രേരിയുലെ  18.04.2018-ലറ  G2/G3-3507/17-ാാാം നമ്പര്  േത്ത് (SRG 

708/2019)  
 

    നഗയഷബമിലറ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലിറാമി 9 ഩേിേഴര്ഗ ഷകതങ്തങ്ങളും  
13 ഩേിേജാതി  ഷകതങ്തങ്ങളും ഉണ്ട്.  ഇഴിെലത്ത കുേിേളുലെ ഩഠന നിറഴായം  
ഉമര്ത്തന്നതിന്  ലപഷിറികറൃറൃര്ഭാലയ  ഴക്കാനാും ം അഴര്ക്ക് പ്രതിഭാഷം  
4000/- രൂഩ  കഴതനം നല്ോും ം അും ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ഇത് ഭറപ്പുരം 
പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷര്  ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്േണം. കറ്റേററൃ് 
പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഡിഩി ഡിഴിശ    ീപ്  തുെര്  നെഩെി ിത ക്കണം. 

2.2 (4.37) 
തലിപരമ്പ് മുനിഷിപാറിറൃി 
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 18.06.2019 ലറ േത്തം 27.03.19 ലറ 16/16-
ാാാം 
നമ്പര്  േൗണ്ഷില്  തീരുഭാനവം (SRG 541/19- CC 344/19) 

            2018- ലറ പ്രലമത്തില്  തലിഩരമ്പ് താലൂക്കാശുഩത്രിമിലറ ോറപളക്കം 
ല ന്ന ലഷപ്റ്റൃിേ് ൊതങ്് ലഩാേി തേര്ന്നിരു.. അെിമന്തിയ 
ഷവീബാഴമുള്ളിക്കതാമിരുന്നതിനാല്  ലെണ്ടര്  നെഩെി കൂൊലത ഇത് വയിമാക്കുന്നതിന് 
ഒരു കപാണ്ഷലര േലണ്ടത്തി േയാറുോയനാമ ശ്രീ ഷകന്താശ് കുഭാര്  മുകഖന 
പ്രവൃത്തി നെത്തി. ിന്നാല്  കപാണ്ഷരാമ ABC ഗ്രൂപ് മുഖയഭന്ത്രിയുലെ 
ദുയിതാവവീാഷ പണ്ടികറക്കാന് കനയിടുണ് ഩണം നല്േിമതിനാല്   കപാണ്ഷര്ശിപില്  
നിന്ന് ഩിന്മാരി. ഈ ഷാസ യയത്തില്  ഴാറുകഴശ   നെത്തിേയാറുോയന് തുേ 
നല്ോ   അും ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

തലിപരമ്പ് മുനിഷിപല്  ിഞ്ചിനീമറുലെ രികപാര്േ് കമാഗം  ഩയിഗണിച്ചില്ല. 
തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്  ിപ് ിഞ്ചിനീമര്  ഇത് കനയിേ് ഩയികവാധിച്ച് 
രികപാര്േ് നല്േണം.  

ശു ിതവീ ഭിശനില്  നിന്ന് ഇതിലേ തുേ നല്ോ   േളിയുകഭാ ിന്ന 
ഴിശമത്തില്  ിക്സിേീേീഴ് ഡമരക്ടര്   രികപാര്േ് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. 
രികപാര്േ് :- 05.08.2019-ലറ  ജി.ഒ.(ആര്.െി) നം. 1678/2019/തഷവീബഴ പ്രോയം  

നഗയ പ്രകദവങ്ങലിലറ സ്കൂളുേലിലം ലഴള്ളിക്കലക്കടുണ്ള്ളിക്ക പ്രകദവങ്ങലിലം   
പ്രലമത്തില്  നവിച്ചുകഩാമ  കൊമ് ററൄേള്  പുനര്  
നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  96 റ ം രൂഩ ഴേമിരുത്തിമിടുണ്ണ്ട്.  ഷര്ക്കാര്  
അും ഴാദം റബിക്കുേമാലണതങ്ില്   െി ഘെേത്തില്  നി.ം  ശു ിതവീ 
കേയലം ഩധതിതിക്ക്  തുേ റബയഭാക്കുന്ന മുരക്കാന്  തലിപരമ്പ് താലൂക്ക് 
കസാപിറൃറിലറ  പ്രലമത്തില്  തേര്ന്ന ലഷപ്റ്റൃിഗ് ൊതങ്്  പുനര്  
നിര്മ്മിച്ച് തുേ നല്ോ   േളിയും ിന്നരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 

        നെഩെി:-  1)  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷര്  ഭറപ്പുരം 
                 2)  ീപ് ഡിഩി ഡിഴിശ , കറ്റേററൃ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  
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തകേവഷവീമംബയണ  ഴകുപ്  ീപ് ിഞ്ചിനീമര്  രികപാര്േ് നല്േിമിേില്ല. 
               

2.3  26.09.2019 ലറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിമിലറ തുെര്നെഩെി ഷവീീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്                        

  
2.3(3.1.2)  

അതങ്ണഴാെി െീച്ചര്ഭാര്ക്കും ആമഭാര്ക്കും അധിേ കസാണകരരിമം  
നല്കുന്നതിനാഴവയഭാമ ഴിസിതം ഫന്ധലപേ തകേവഷവീമംബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴേമിരുത്തണം. തുേ ഴേമിരുത്തിമിേില്ലാത്ത 

തകേവഷവീമംബയണ സ്ഥാഩന ങ്ങള്   ധനഴകുപ് അരിമിച്ച പ്രോയമുള്ളിക്ക തുേ 
ട്രശരിമികറക്ക് ട്രാ ഫർ ക് ലക്രഡിറൃ് ല ണം.ണം.  

ിന്നാല്  ഴിേഷന പണ്ട ്കുരവള്ളിക്ക തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക ്
ഇതിും ള്ളിക്ക തുേ തനതു പണ്ടില്  നി.ം ല റഴളിക്കാവന്നതാണ് ഇങ്ങലന 
തനത് പണ്ട് ഉഩകമാഗിച്ച് കപ്രാജക്ട് തണം.ാരാക്കുന്നഴര്ക്ക് ഴിേഷന 
പണ്ടില്  നിന്ന് തുേ ട്രാ ഫര്  ലക്രഡിറൃ് ല ണം.ണലഭന്ന നിഫന്ധന 
ഒളിഴാക്കണലഭന്ന് ധനഴകുപികനാൊ ഴവയലപൊ   തീരുഭാനിച്ചു. ഇതിും ള്ളിക്ക 
പമല്  അെിമന്തിയഭാമ ധനഴകുപിലേ ഩയിഗണനക്ക് നല്േണം.  

            നെഩെി :-  തകേവഷവീമംബയണ (ഇ.ഩി.ി)ഴകുപ് 
 

2.3 (3.1.3)     
വായീയിേ ഭാനഷിേ ലഴല്ലഴിലിേള്   കനയിത ന്ന  ബിന്നകവശിക്കായാമ  
കുേിേള്ക്ക്  കകാലര്ശിപ്, ഫത്ത ിന്നിഴ  രാമാഭഩഞ്ചാമത്തേളും  
നഗയഷബേളും നല്കു.ണ്ട്.  ഒരു കുേിക്ക് വയാവയി 22,000/- രൂഩ മുതല്  
28,000/- രൂഩ  ഴലയ നല്കേണ്ടി ഴരും. 12 ഭാഷവം ഇതു നല്േണലഭന്നാണ് 
നിര്കേവലഭതങ്ിലം  പണ്ടിലേ അഩയയാ മൂത മൂറം  ില്ലാ ഭാഷവം നല്ോത്ത 
രാമാഭഩഞ്ചാമത്തേളും ഉണ്ട്.  ഈ ഷാസ യയത്തില്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തേള്ക്കും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തേള്ക്കും  ഴിസിതം 
രാമാഭഩഞ്ചാമത്തേള്ക്കു് നല്ോവന്നതാണ്. ഇതു  ഷംഫന്ധിച്ച ഉത്തയഴ്. 

2.3(3.1.5)   
പുതിമ അംഗനഴാെിേളുലെ നിര്മ്മാണത്തിും ം  ഩളമതിലേ അറൃകുറൃപണിക്കും 
ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപില്  നി.ം  തുേ അും ഴദിക്കാറുണ്ട്. ഴനിതാ 
വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പും  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും 
60:40അും ഩാതത്തിറാണ് തുേ  ഴേമിരുകത്ത ണ്ടത്. ഈ തുേ 
ഩി.ഡലു.ഡി.ക്കാന് ലഡകപാഷിറൃ് ല യ്ത് നിര്മ്മാണം നെത്തണലഭന്ന് 
ഴകുപിലേ നിര്കേവം ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 നെഩെി :- 1) ീപ് ിഞ്ചിനീമര്  ,  
                       തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ് 

2) ിക്സിേീേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശു ിതവീ ഭിശ   
 

                  നെഩെി :-  തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ി) ഴകുപ് 
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     ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പു നല്കുന്ന  ഴിസിതം തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിന് ലേഭാറുന്ന യീതി ബാഴിമില്  ലേലക്കാള്ളുന്നതിന് 
ഫന്ധലപേ ഴകുപ്പുതറത്തില്  (തകേവഷവീമബയണ ഴകുപ്,  ഴനിതാവിശു 
ഴിേഷനം, ധനഴകുപ്,  ലഩാതുഭയാഭത്ത്)  ര്ച്ച ല ുന്നന്നതിന് തീരുഭാനിച്ചു. 
ഇത് ഷംഫന്ധിച്ച പമല്  ധനഴകുപിന് നല്േണം. 

  

         നെഩെി :-  തകേവഷവീമംബയണ (ഇ.ഩി.ി)ഴകുപ് 
 

2.3(3.1.7)     
 2019-20- ല്  ലതയഞ്ഞത ത്ത പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങലല കുത ംഫാകയാഗയ 
കേന്ദ്ര ങ്ങലാക്കുന്നതിും ം  ിറ േമ്മീണിറൃി ലസല്ത്ത് ലഷേറുേളുലെ 
പ്രഴര്ത്തനം ആയിലമിലറ 7 ദിഴഷവം 24 ഭണിൂറാകരാക്കാും ം നാശണല്  
ലസല്ത്ത് ഭിശ   (NHM) റ യഭിത .. ഇപ്രോയം ആലേ 504 
കേന്ദ്രങ്ങലാണുള്ളിക്കത്       (പ്രാഥഭിോകയാഗയകേന്ദ്രങ്ങളും      േമ്മീണിറൃി  
ലസല്ത്ത് ലഷേറുേളും ക ര്ത്ത്).  ഇതിലേ നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം 
NHM- ആണ് നെത്തന്നത്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  അധിേ തുേ 
ല റഴളിക്കാ   തണം.ാരാലണതങ്ില്  ഈ ഴിസിതം  NHM -ന് 
ലഡകപാഷിറൃ് ല ണം.ാ   അും ഭതി നല്കു.. ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച  തുെര്  
നെഩെിക്കാമി  പമല്  ധനഴകുപിും  നല്േണം. 

 നെഩെി :-  തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ് 
 

2.3(3.3)     
 ത്രിതറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഷംയുക്തഭാമി നെപാക്കുന്ന 

കപ്രാജക്ടുേലില്  മുഖയ നിര്വസണ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് ഭറൄ 
തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  തുേ ലേഭാറുന്ന യീതിമാമിരു. 
നിറനിന്നിരുന്നത്. ഇതിും ഩേയം അകറാേ്ലഭേ് യീതിമില്  തുേ 
ലേഭാരണലഭന്ന് ധനഴകുപ് ഉത്തയഴിരക്കി. ഇത് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  അഷൗേയയം ഉണ്ടാക്കും ിന്നതിനാല്  േളിഞ്ഞ 
ഴര്ശം 31.03.2019 ഴലയ ഩളമ യീതി തുെരുഴാ   ധനഴകുപ് അും ഭതി 
നല്േിമിരു.. ഈ ഴര്ശം മുതല്  ധനഴകുപ് നിര്കേവിച്ചിരുന്ന 
അകറാേ്ലഭേ് യീതി നെപാക്കുന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 29.08.2019-ലറ  
കോര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി   ര്ച്ച ല യ്തിരു.. ഈ കമാഗത്തില്  
നിര്കേവിച്ച  തുെര്നെഩെിയുലെ അെിസ്ഥാനത്തില്  താലളപരയുന്ന  
തീരുഭാനലഭത ത്ത.  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഷംയുക്തഭാമി നെപാക്കുന്ന 
കപ്രാജക്ടുേളുലെ മുഖയ നിര്വസണ ്ജ ഷിമായുള്ളിക്ക തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിന് ഩതങ്ാലിേലായുള്ളിക്ക തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
കപ്രാജക്ടില്  ഴിബാഴനം ല യ്തിയിക്കുന്ന പ്രോയം അകറാേ്ലഭേ് 
ഒറൃത്തഴണമാമി നല്േണം. മുഖയ നിര്വസണ സ്ഥാഩനം 
രിേവീിഷിശ  /ഫില്  തുേ പ്രോയം തുേ ആഴവയഭും ഷയിച്ച് 
അകറാേ്ലഭേില്  നിന്ന് ല റഴളിക്കണം. ലറപ് ഩധതിതിമെക്കം 
ഴയക്തിഗത ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് തുേ ലേഭാകരണ്ട അഴഷയങ്ങലില്  
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റബയഭാമ അകറാേ്ലഭേില്  നിന്ന് തുേ ഗുണകബാക്താഴിന് കനയിടുണ് 
നല്കേണ്ടതാണ്. 

മുഖയ നിര്വസണ സ്ഥാഩനത്തിന് അകറാടുണ്ലഭോമി റബിക്കുന്ന 
തുേ ല റഴളിക്കുന്നതിന് ആഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ഷാംഖയ കഷാഫ്റ്റ് 
ലഴമരില്  ഐ.ലേ.ിം ിക്സിേീേീഴ് ഡമരക്ടര്   ല ണം.ണം.  

ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച  ഉത്തയഴ് ധനഴകുപിലേ  അും ഭതികമാലെ  
നല്േണം. 

    നെഩെി :-  1)  തകേവഷവീമംബയണ( ിപ്.ിം)ഴകുപ് 
                 

2.3(3.4)   
 കേയല കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് അകഷാസ്സികമശ   
  കേയല കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് അകഷാസ്സികമശ   പ്രഷിഡേിലേ 18.09.19-
ലറ   േത്ത്.  

ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി കമാഗങ്ങലികറക്ക് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
അകഷാസ്സികമശ   പ്രതിനിധിലമ ഩലതങ്ത പിക്കണലഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്.   

  
തീരുഭാനം :   04.10.2002- ലറ 163/2002/തഷബഴ ഉത്തയഴ് അും ഷയിച്ച് 

ഡി.ഩി.ഷിേലില്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
അകഷാസ്സികമശ   നാഭനിര്കേവം ല ുന്നന്ന ജില്ലമിലറ 
ഒരു കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റം രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
അകഷാസ്സികമശ   നാഭനിര്കേവം ല ുന്നന്ന ജില്ലമിലറ 
യണ്ട് രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റഭാരും പ്രകതയേം 
 ണിതാക്കാലാമിയിക്കുലഭ.ം അഴലയ ഡി.ഩി.ഷി 
കമാഗങ്ങലികറക്കാന്  ണിക്കണലഭ.ം നിര്കേവിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് അകഷാസ്സികമശനില്  നിന്ന് 
കനാഭികനറൄ ല ുന്നന്ന മുരക്കാന് ഓകയാ ജില്ലമിലം ഒരു 
പ്രതിനിധിലമ  ഡി.ഩി.ഷി -മില്  ഩലതങ്ത പിക്കാ   
നിര്കേവം  നല്കു..  ഇത് ഷംഫന്ധിച്ച ഷര്ക്കുറര്   

 
     നെഩെി :-   തകേവഷവീമംബയണ(ഡി.ി)ഴകുപ് 
 

 

2.3 (3.5)  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴിേഷന പണ്ടിലറ ജനരല്  ഴിസിതം, പ്രകതയേ 
ഘെേ ഩധതിതി, ഩേിേ ഴര്ഗ ഉഩഩധതിതി ിന്നീ ഴിസിതങ്ങളുലെ ആലേ 
തുേയുലെ 20 വതഭാനത്തില്  കുരമാലതയുള്ളിക്ക ഴിസിതം ഴിഴിധ ബഴന 
ഩധതിതിക്കാമി ഭാറൃി ഴക്കാനണലഭന്ന് ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴാമിടുണ്ണ്ട്. ഇകപാള്  
സഡകോയ്ക്കുള്ളിക്ക തിയിച്ചെഴ് തുേ ധനഴകുപ് 2-ാാാം ഗഡുഴില്  നിന്ന് കുരഴ് 
ല യ്തിടുണ്ണ്ട്. ഇങ്ങലന കുരഴ് ല യ്ത തുേ ലറപ് ബഴന ഩധതിതിക്കാനാമി 
ഇതിനേം ഭാറൃി ഴച്ചിയിക്കുന്ന ഴിസിതത്തില്  (ഴിേഷനപണ്ടിലേ 20 
വതഭാനത്തില്  കുരമാത്ത തുേ) ഉള്ലോള്ളിക്കി ക്കാവന്നതാണ്.    ധനഴകുപ്പു  
കുരഴ് ല യ്ത  തുേ  കൂെി   കൂേിക ര്ത്ത് ബഴന ഩധതിതിക്കുള്ളിക്ക കുരഞ്ഞ ഴിസിതം 
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ക്രഭലപത ത്താവന്നതാണ്. ിന്നാല്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
താല്പയയലപത .ലഴതങ്ില്  ബഴന നിര്മ്മാണ ഩധതിതിക്കാന് കൂത തല്  ഴിസിതം 
ഉള്ലപത ത്തന്നതിന് നിമന്ത്രണം ഇല്ല. ഇതും ഷയിച്ച് തകേവഷവീമംബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  ആഴവയലപത ം പ്രോയം കഴണ്ട ക്രഭീേയണം ഐ.ലേ.ിം  
ിക്സിേീേീഴ് ഡമരക്ടര്  ല ണം.ണം. ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച ഷര്ക്കുറര്   

നെഩെി :- 1) തകേവഷവീമംബയണ(ഡി.ഫി)ഴകുപ് 
             

2.3 (3.6)  

ിഞ്ചിനീമരിംഗ് കഭഖറമിലറ ഩധതിതി പുകയാഗതി ഉകേവിച്ച 

യീതിമിലറത്തിമില്ല ിന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ജില്ലാതറത്തില്  

അഷി.ിഞ്ചിനീമര് , അഷി.ിക്സിേുേീഴ് ിഞ്ചിനീമര്  ിന്നിഴരുലെ കമാഗം 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ിക്സിേുേീഴ് ിഞ്ചിനീമര്  ഴിലിച്ചു ക ര്ത്ത് പുകയാഗതി 

അഴകറാേനം ല ണം.ണം. ഒകക്ടാഫര്  15-നേം ില്ലാ നിര്മ്മാണ 

പ്രഴര്ത്തിേളും ലെണ്ടര്  ല ണം.ാും ള്ളിക്ക നെഩെി ഷവീീേയിക്കണം. ജില്ലാതറത്തില്  

താലള ഩരയുന്ന ഴിഴയങ്ങള്  ിക്സിേുേീഴ് ിഞ്ചിനീമര്  അഴകറാേനം 

നെത്തണം. ഇതിലേ കക്രാഡീേയിച്ച രികപാര്േ്  ീപ് ിഞ്ചിനീമര്  അത ത്ത 

കമാഗത്തില്  നല്േണം. 
 

ആലേ 
നിര്മ്മാണ 
കപ്രാജക്ടുേള്  
(ിണ്ണം) 

റൃി.ിഷ്, 
ലഴറൃിംഗ് 
നെഩെി 
പൂര്ത്തി 
മാമഴ 
(ിണ്ണം) 

ലെണ്ടര്  
നെഩെി 
പൂര്ത്തി 
മാമഴ  
(ിണ്ണം) 

ിരാമിലഭേ് 
ഴച്ചഴ 
(ിണ്ണം) 

നിര്മ്മാണം 
തുെങ്ങിമഴ 
(ിണ്ണം) 

പൂര്ത്തിമാമഴ നിര്മ്മാണ 
പ്രവൃത്തിേളു
ലെ ആലേ 
അെതങ്ല്  
(ഴിേഷന 
പണ്ട്) 

 
 
 
ല റഴ് 

 
 
വതഭാനം ിണ്ണം % 

  
 
 

       

 

                                      നെഩെി – 1) തകേവഷവീമംബയണ  ീപ് ിഞ്ചിനീമര്  
 
 

 

2.3 (3.7) 

  പ്രകതയേ ഘെേ ഩധതിതി, ഩേിേഴര്ഗ ഉഩഩധതിതി കപ്രാജക്ടുേള്  പ്രകതയേഭാമി 
ഩേിേജാതി/ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്ഭാര്  അഴകറാേനം ല ണം.ണം. 
ഇതികന്മല്  ഷവീീേയിച്ച നെഩെി അത ത്ത കോര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിമില്  
ഡമരക്ടര്ഭാര്  നല്േണം. 

 നെഩെി – 1) ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  
2) ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  

 

 

 

2.3 (3.9)  
ഩധതിതി പുകയാഗതി ിഷ്.ിം.ിഷ് ആമി ഴകുപ്പുകഭധാഴിേള്ക്കും ഭറൄ 
ഫന്ധലപേഴര്ക്കും നല്ോും ള്ളിക്ക നെഩെി. 

നെഩെി – 1) ഐ.ലേ.ിം. ിക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്  
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2.3(4.1)  
അയ്മനം രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 02.07.2019-ലറ േത്തം  അയ്മനം 
രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡേിലേ  22.06.2019-ലറ  േത്തം (SRG/19/CC - 
364/19) 
 
       അപര്  കുേനാെ് കഭഖറമില്  ഉള്ലപേതാണ് അയ്മനം 

രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്. ഇഴിലെ  രാമാഴല്  ഭണ്ണിലേ ഭാര്ക്കറൃ് നിയക്ക്  LSGD - 
നിയക്കികനക്കാള്  കൂത തറാണ്  ഇതിനാല്  രാമാഴല്  ഭണ്ണുഩകമാഗിച്ചുള്ളിക്ക  
പ്രവൃത്തി നെപാക്കാ   ബുധതിിമുോണ്. ലഩാതു ഭയാഭത്ത്  പ്രവൃത്തിമാമ 
ഩഞ്ചാമത്തിലറ  ഭണിമാംഩരമ്പ്  -  ീപ്പുതങ്ല്  കരാഡിന് ിം േീഫിന് 400/- 
രൂഩ  ഉള്ലപലെ ഩി.ഡലു.ഡി  ീപ്  ിഞ്ചിനീമര്  അംഗീേയിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 40 
േികറാഭീറൃര്  ഴലയ  മഥാര്ഥ േണ്ഴമ സും  അംഗീേയിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഈ 
നിയക്ക ് തകേവഷവീമംബയണ ിഞ്ചിനീമരിംഗ ് പ്രവൃത്തിേള്ക്കും  
ഫാധേഭാക്കണലഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്.  

ഇത് ഩയികവാധിച്ച് തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്  ീപ് ിഞ്ചിനീമര്  
രികപാര്േ് നല്േി. 

രികപാര്േ്:- ലഩാതു ഭയാഭത്ത് ഴകുപ്  ഇകപാള്  നല്കുന്ന ഭണ്ണിലേ 
ഴിറമാമ 400/- രൂഩയും 40 േികറാ ഭീറൃര്  ഴലയ മഥാര്ഥ  
േണ്കഴമ ഷ്  ാര്ജം ഉള്ലപത ത്തിമാല്  രാമാഴല്  ഭണ്ണ് 
ഉഩകമാഗിച്ചുലോണ്ടുള്ളിക്ക പ്രവൃത്തിേളുലെ  നിറഴിലറ  പ്രശ്നം 
ഩയിസയിക്കാ   േളിയുലഭന്ന ്  ീപ ്  ിഞ്ചിനീമര്  രികപാര്േ ്
ല യ്തിടുണ്ണ്ട്.  

2.3(4.4) 

ഴിജമപുയം രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

     കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ  02.07.2019-ലറ  േത്തം ഴിജമപുയം  

     രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രേരിയുലെ  27.06.2019-ലറ A1-9156/18-ാാാം നമ്പര്  

േത്തം  

     (SRG/586/19 ) 

കപ്രാ.നം. 27/20     അെതങ്ല്  7,00,000/-  
       (ഴിേഷനപണ്ട് - 5,00,000/- 
        തനത്  പണ്ട്  - 2,00,000/-) 
കഩയ് :-  സ്കൂള്  ഴിദയാര്ഥിേള്ക്കുള്ളിക്ക  പ്രബാത ബ ണം  
                 സ്കൂള്  ഴിദയാര്ഥിേള്ക്കുള്ളിക്ക  പ്രബാത ബ ണത്തിും ള്ളിക്ക  കപ്രാജക്ട് 
ഈ ഴര്ശം തണം.ാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.   ഷര്ക്കാര്   സ്കൂളുേലിലറ 7-ാാാം 
ക്ലാസ്സുഴലയയുള്ളിക്ക  കുേിേള്ക്ക്     പ്രബാത   ബ ണം    നല്കുന്നകതാലൊപം     
ലസസ്ക്കൂലിലറ   കുേിേള്ക്കും ി  ഡഡ്  സ്കൂളുേലിലറ കുേിേള്ക്കും  പ്രബാത 
ബ ണം  നല്ോ   അും ഭതി  ആഴവയലപേിയിക്കു..  കൂൊലത േളിഞ്ഞ 
ഴര്ശം ി  ഡഡ് സ്കൂലിലറ കുേിേള്ക്ക്  പ്രബാത ബ ണം  ലോത ത്ത 
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നെഩെിക്ക്  ഷാധൂേയണവം  നല്േണലഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. മു ഴർ ക്ശം 
ി  ഡഡ് സ്കൂളുേലില്  പ്രബാതബ ണം നല്േിമത് ഷംഫന്ധിച്ച് ഓഡിറൃ് 
കുരിപ് ഉകണ്ടാ ിന്നതെക്കമുള്ളിക്ക ഴിഴയങ്ങള്  അകനവീശിച്ച് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടര്  രികപാര്േ് നല്േണം. രികപാര്േിലേ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിക്കും  

     നെഩെി : 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
 

2.3(4.25) 

 ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

   ആറപ്പുള ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 26.07.2019- ലറ േത്ത് (SRG/699/19-

    CC/458/2019) 
 

കപ്രാ. നം. 52/20        അെതങ്ല്  - 11,00,000/- 
രൂഩ 
        (ഴിേഷന പണ്ട്) 
കഩയ് :    േത ഴിനാല്  ഷമൃധതിി ോർ ക്ശിേ ഴിഩണിക്ക് ലേേിെം. 

ഴള്ളിക്കിക്കുന്നം രാമാഭഩഞ്ചാമത്തിലറ േത ഴിനാല്  ഷമൃധതിി ോര്ശിേ ഴിഩണി 
ലേേിെം ഩണിമാ   കപ്രാജക്ട് തണം.ാരാക്കിമിയിക്കു.. 1951-ലറ  ായിറൃഫിള്  
ലഷാലഷറൃീഷ് ആക്ട് പ്രോയം യജിറ്റേറർ ക് ല യ്തതാണ് ഷമൃധതിി ോര്ശിേ 
ഴിഩണി. ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   അും ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ഈ 
സ്ഥാഩനത്തിലേ  ലഫകറായും േളിഞ്ഞ   3 ഴര്ശലത്ത ഓഡിറൃ് രികപാര്ടുണ്ം 
ഷസിതം  രാമാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  രികപാര്േ് നല്േണം. 

 
നെഩെി :1) രാമാഭ ഴിേഷന േമ്മീശണര് 

  
2.3(4.26) 
ഭായായിക്കുലം ലതക്ക് രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
    ആറപ്പുള ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 26.07.2019- ലറ േത്തം ഭായായിക്കുലം 
ലതക്ക്  
   രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്ബയണഷഭിതിയുലെ 21-12-2018-ലറ 17(1)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം 

   (SRG/701/19-CC/338/2019). 
 

ലറപ് ബഴന ഩധതിതിയുലെ ഗുണകബാക്തൃ റിറ്റേറില്  ശ്രീഭതി. പുഷ്പ, 
നമ്പുകുലങ്ങയ ക്രഭനമ്പർ ക്  20   ആമി  ഉള്ലപേിടുണ്ണ്ട്.   ഇ.ിം.ിഷ്  ബഴന  
ഩധതിതിമില്   ഇഴര്ക്ക് 75000/- രൂഩ നല്േിമിരു..  ിന്നാല്   ഩധതിതി    
പൂർ ക്ത്തിമാക്കും    മു ഩ് ഴീത ം  സ്ഥറവം ഴിറൄ. ഩഞ്ചാമത്തില്  നി.ം 
അും ഴദിച്ച 75,000/- രൂഩയും ഩറിവമാമി 32475/- രൂഩയുഭെക്കം ഇമാള്  
ഩഞ്ചാമത്തില്     അെച്ചു. ഇഴര്ക്ക് ലറപ് ഩധതിതി പ്രോയം ഴീെിും  
ധനഷസാമം നല്ോ   അും ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ഇത് ലറപ്  ീപ് 
ിക്സിേീേീഴ് ഓപീഷര്  ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്േണം. 

നെഩെി :      1)  ീപ് ിക്സിേീേീഴ് ഓപീഷര്  ലറപ് ഭിശ   
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2.3(4.30) 
ഴെകേയിക്കയ രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

    ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 09.08.2019-ലറ േത്ത്  
(SRG/751/19- 
    CC/712/2018). 
 
കപ്രാ.നം. 20/20   അെതങ്ല്  - 16,00,000/- രൂഩ 
       (ഴിേഷന പണ്ട് - ജനരല് ) 
കപ്രാ.നം. 21/20   അെതങ്ല്  - 24,00,000/- രൂഩ  (ിഷ്.ഷി.ഩി) 
         
 

കഩയ് : ിം.ി   റ ം ഴീെ് - ഇയേഴീെ് ഒറൃ ഴീൊക്കല്  
2019-20- ലറ ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഉള്ലപത ത്തി ിം.ി   റ ം ഴീെ് 
ഩധതിതിമിലറ ഇയേ ഴീെ് ഒറൃ ഴീൊക്കാും ള്ളിക്ക കപ്രാജക്ടിന് അും ഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്. ലറപ് ഩധതിതി പ്രോയം ഴീെ് നിര്മ്മാണത്തിന് ആഴവയഭാമ 
തുേ ഭാറൃി ഴച്ചിടുണ്കണ്ടാ ി. ഩയികവാധിച്ച് ലറപ്  ീപ് ിക്സിേീേീഴ് 
ഓപീഷര്  രികപാര്േ് നല്േണം. 
 

നെഩെി :     1)  ീപ് ിക്സിേീേീഴ് ഓപീഷര്  ലറപ് ഭിശ   
 
3.ലഩാതുഴിശമങ്ങള്  
================ 
 
4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങള്  

====================  
4.1 ഩളമന്നൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
 തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 24.08.2019-ലറ േത്തം  14.05.2019-ലറ  

5/8-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം ( SRG 800/19 - CC/535/19) 
 
 കപ്രാ.നം. 96/20    അെതങ്ല്  20,00,000/- രൂഩ (അഴാര്ഡ ്

തുേ) 
 കഩയ്:-  ഭസതി ( സ്ത്രീ ഷൗഹൃദ മുരി)  
 

2017-18 ഷംസ്ഥാനലത്ത ഭിേച്ച കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിും ള്ളിക്ക  അഴാര്ഡ് 
തുേമാമി  20.00 റ ം റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്  ഈ തുേ ഉഩകമാഗിച്ച്  കേയല 
േറാഭണ്ഡറം, ക റക്കയ ഗഴ.ആര്്ഷ് & ഷമ ഷ് കോകലജ് , ക റക്കയ 
ഗഴ. കഩാലിലെക്നിക്ക്, ക റക്കയ IHRD ഷമ ഷ് &  ലെകക്നാലജി കോകലജ്  
ിന്നിഴിെങ്ങലിലറ ലഩണ്കുേിേള്ക്കും  അധതിയാഩിേഭാര്ക്കും  സ്ത്രീ ഷൗഹൃദ മുരി 
ഷജ്ജീേയിക്കുന്നതിന്  അും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു.. 
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4.2  ിരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 ിരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ  22.08.2019-ലറ േത്തം  

അും ഫന്ധകയഖേളും (SRG 790/19 - CC 492/19) 
 
 ല നമില്  യണ്ടാം ഴര്ശം  MBBS - ന് ഩഠിക്കുന്ന ആയതി.C.S.  ിന്ന 

ഴിദയാര്ഥിക്ക്  ഴികദവ ഉഩയി ഩഠനത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ   
അും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു.. 

  

4.3  ിരക്കെഴ് രാമാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 02.07.2019-ലറ േത്തം  ിരക്കെഴ് 
രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രേരിയുലെ  11.10.2019-ലറ  D -113/19 (SRG - 589/19-
ാാാം നമ്പര്  േത്തം   CC/371/19 
കപ്രാ.നം. 55/19    അെതങ്ല്  - 2,00,000/- രൂഩ 
     (കനാണ്  കരാഡ് ലഭമിേന ഷ് രാമാേ്) 
കഩയ് - 3-ാാാം ലഭല്  ലഴല്പമര്  ലഷേര്  ലഭമിേന ഷ്) 
2018-19-ലറ  ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഉള്ലപത ത്തിമിരുന്ന 3-ാാാം ലഭല്  
ലഴല്പമര്  ലഷേര്  ലഭമിേന ഷ് ിന്ന കപ്രാജക്ടിന് ഷാകതങ്തിോും ഭതി 
റബിച്ചു. ലഴറൃിംഗ് നെഩെി പൂര്ത്തിമാമില്ല.  അതിനാല്  അന്തിഭ റിറ്റേറില്  ഈ  
കപ്രാജക്ട് ഉള്ലപേില്ല.  ഈ ോയണത്താല്  പില്ഓഴരാമി ഉള്ലപത ത്താ   
േളിയുന്നില്ല. ഈ ഴര്ശം പില്  ഓഴരാമി ഉള്ലപത ത്താ   അും ഭതി 
ആഴവയലപേിയിക്കു.. 

4.4  ിരക്കെഴ്  രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ  02.07.2019-ലറ േത്തം  ിരക്കെഴ് 
രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രേരിയുലെ  11.10.2019-ലറ  D-113/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തം 
(SRG 588/19/CC/372/19) 
കപ്രാ.നം. 260/19   അെതങ്ല്  2,00,000/- രൂഩ (തനത് പണ്ട്) 

കഩയ് -  അയീക്കല്  കുെിലഴള്ളിക്ക ഩധതിതി ലറ   സ്ഥാഩിക്കല്  

2018- 19 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഉള്ലപേിരുന്ന അയീക്കല്  കുെിലഴള്ളിക്ക ഩധതിതി  
ിന്ന കപ്രാജക്ടിന് ഷാകതങ്തിോും ഭതി റബിച്ചിരു.ലഴതങ്ിലം  ലഴറൃിംഗ് നെഩെി 
പൂര്ത്തിമാമിരുന്നില്ല. അതിനാല്  അന്തിഭ റിറ്റേറില്  ഈ കപ്രാജക്ട്  
ഉള്ലപേിരുന്നില്ല ഈ ോയണത്താല്  പില്  ഓഴരാമി ഉള്ലപത ത്താ   
അും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു..  

4.5 കഩയമ്പ്ര കോക്കനേ് ലപ്രാഡീഷര്  േമ്പനി 
കഩയമ്പ്ര കോക്കനേ് ലപ്രാഡീഷര്   േമ്പനി ല മര്ഭാലേ  05.08.2019-ലറ  
PCPC/605/2019-ാാാം  നമ്പര്  േത്തം  29.08.2019-ല്  കൂെിമ  
കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി കമാഗത്തിലേ ഭിനി്സും ( ഖണ്ഡിേ 4.10) ( SRG 
755/19) 
24,000 േര്ശേരുലെ ഩതങ്ാലിത്തകത്താലെ  പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നതാണ് കഩയാമ്പ്ര  
കോക്കനേ്  ലപ്രാഡീഷര്  േമ്പനി. േമ്പനിക്ക്  ലഴലിലച്ചണ്ണ 
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ഉല്പാദിപിക്കാും ള്ളിക്ക  പ്ലാന്റം, നീയ, ലഴര്ജി   കോക്കനേ്  ഓമില്, കോക്കനേ്  
ഴാേര് , േമര്  നിര്മ്മാണത്തിും ള്ളിക്ക റ്ണിറൄം  ഇഴിലെ ഉണ്ട്. േമ്പനിക്ക്  
പ്രഴര്ത്തന മൂറധനത്തില്   കുരവള്ളിക്കതിനാല്  കോളികക്കാെ് ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തം  ലോമിറാണ്ടി താലൂക്കിലറ കലാക്ക് ഩഞ്ചാത്തേളും  
ലോമിറാണ്ടി മുനിഷിപാറിറൃിയും  താലൂക്കിലറ രാമാഭഩഞ്ചാമത്തേളും  
േമ്പനിക്ക് രികഴാള്ഴിംഗ് പണ്ട് നല്കുന്നതിന് അും ഭതി 
ആഴവയലപേിയിക്കു.. 

4.6 ഭണീെ് രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ിരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ  22.08.2019-ലറ േത്തം  17.07.2019-
ലറ 4-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം  (SRG 788/19 - CC/506/19) 
 
കപ്രാ.നം. 83/20                  അെതങ്ല്  - 1,20,000/- രൂഩ( തനത് പണ്ട്)  
കഩയ് -  ഩഞ്ചേര്മ്മ  ലഷേര്   ലഷേര്   പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്   
ഩഞ്ചാമത്തിലറ  ്ളയക്കാെ് ഗഴ. ആയുര്കഴദാശുഩത്രിമില്  ഩഞ്ചേര്മ്മ 
 ിേിത്സാ ഷൗേയയം ്ര്ലപത ത്തന്നതിലേ ബാഗഭാമി  യണ്ടു താല്ക്കാറിേ  
ജീഴനക്കാര്ക്ക്  പ്രതിദിനം 400 /-   രൂഩ ഴീതം  6 ഭാഷകത്തക്കാന് കഴതനം  
നല്കുന്നതിന്  അും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു.. 

4.7 തുരവൂര്  രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ിരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 22.08.2019-ലറ േത്തം ജില്ലാ 
പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ  തലന്ന  07.08.2019 69351/19/CC/DPO/EKM നമ്പര്  
പ്രോയമുള്ളിക്ക  രികപാര്ടുണ്ം ( SRG/787/19 - CC/473/2019)  
 
കപ്രാ.നം. 98/20    അെതങ്ല്  1,00,000/- രൂഩ (SCP) 
കഩയ് -  ഩേിേജാതി  ഷകതങ്തത്തില്  ഭിനി LED  ലസഭാറ്റേറ് 
 
ഩഞ്ചാമത്തില്  3-ാാാം ഴാര്ഡിലറ  ഩേിേജാതി ഷകതങ്തത്തില്  ഭിനി LED 
ലസഭാറ്റേറ് (SCP) സ്ഥാഩിക്കാ   പിഷിഫിറിറൃി  ഷര്േിപിക്കറൃ് റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 
ിന്നാല്  ഩേിേജാതി ഴിബാഗക്കാരുലെ ക ത്രഭാമ  ശ്രീ.  ലോഭയ   ക ത്ര 
ഭതില്  ലേേിും ള്ളിക്കില്  ലസഭാറ്റേറ് സ്ഥാഩിക്കത്തക്ക യീതിമിറാണ്  
പിഷിഫിറിറൃി ഷര്േിപിക്കറൃ്  റബിച്ചിയിക്കുന്നത്.  ക ത്രം ഷവീോയയ  ഭി 
ആമതിനാല്  കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുലെ അും ഭതി ആഴവയ 
ലപേിയിക്കു.. 

 

4.8 ഭരഴ തുരുത്ത് രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ  22.08.2019-ലറ  േത്തം ഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുലെ  30.7.2019-ലറ 2(1) -ാാാം  നമ്പര്  തീരുഭാനവം 
 കപ്രാ.നം. 10/20            അെതങ്ല്   6,00,000/- രൂഩ 
                       (ഴിേഷന പണ്ട് 4,00,000/- രൂഩ 
                       തനത് പണ്ട് 2,00,000/- രൂഩ) 

      കഩയ് -  അമ്മ ഭധുയം - ഗഴണ്ലഭേ് സ്കൂള്  ഴിദയാര്ഥിേള്ക്കുള്ളിക്ക   
                പ്രബാത ബ ണം 



12 
 

 
ഷര്ക്കാര്  സ്കൂലിലറ  1 മുതല്  7 ഴലയ  ഩഠിക്കുന്ന കുേിേള്ക്ക്  പ്രബാത ബ ണം 
നല്കുന്ന ഩധതിതിമില്  ി  ഡഡ് സ്കൂലിലറ കുേിേലല  കൂെി  ഉള്ലപത ത്താ   
അും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു..  
 

 

4.9 ഉളവൂര്  രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുലെ  22.08.2019-ലറ  േത്ത് (SRG 786/19 - 
CC/484/19) 
 

കപ്രാ.നം.203/20    അെതങ്ല്  40,000/- രൂഩ  
                                                    (ഴിേഷനപണ്ട്) 
കഩയ് -  രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഓപീഷ് -  ഷി.ഷി. േയാഭര  ദീര്ഘിപിക്കല്  
  
2018-19-ല്  രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ഓപീഷിലം  ഩയിഷയത്തഭാമി  ഷിഷി. െി.ഴി 
േയാഭര സ്ഥാഩിച്ചിരു..  ഇകതാലൊപം 4 േയാഭര കൂെി സ്ഥാഩിക്കാ    
ഉകേവിക്കു.. ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി നിയഷിച്ച ഈ കപ്രാജക്ടിന്  അും ഭതി 
ആഴവയലപേിയിക്കു.. 

 

4.10 ഉളവൂര്  രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുലെ  22.08.2019-ലറ  േത്ത് (SRG 794/19 - 
CC/485/19) 
കപ്രാ.നം.70/20    അെതങ്ല്  1,00,000/- രൂഩ  

(ഴിേഷനപണ്ട് - 75,000/- രൂഩ  
തനത് പണ്ട് - 25,000/- രൂഩ)  

കഩയ് -  ഭാതൃ ഴന്ദനം  - നഴജാത വിശുക്കള്ക്കും അമ്മഭാര്ക്കും  ആകയാഗയ 
ഩയിയ  
 
ഩഞ്ചാമത്തിലറ ഫി.ഩി.ില്   കുത ഫങ്ങലിലറ  നഴജാത വിശുക്കളുകെയും  
അമ്മഭാരുകെയും  ആകയാഗയ ഩയിയ ാര്ഥം  ആയുര്കഴദ ഭരു.േള്  
ഴിതയണം  ല ുന്നന്നതിും ള്ളിക്ക  ഈ കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി  
അും ഭതി  നിയഷിച്ചു.  പ്രകതയോും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു.. 

4.11 ഩല്ലേന  രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുലെ  26.08.2019-ലറ  േത്ത് (SRG 803/19 
- CC/537/19) 
 

കപ്രാ.നം.65/20           അെതങ്ല്  6,00,000/- രൂഩ  (ഴിേഷനപണ്ട്) 
 

     കപ്രാ.നം. 66/20                          അെതങ്ല്  6,00,000/- രൂഩ ( ിഷ്.ഷി.ഩി) 
 

കഩയ് -  ഷര്ക്കാര്  സ്കൂള്  കുേിേള്ക്ക് പ്രബാത ബ ണം (ജനരല് )  
  ഷര്ക്കാര്  സ്കൂള്  കുേിേള്ക്ക് പ്രബാത ബ ണം ( ിഷ്.ഷി.ഩി) 
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ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുേലിലറ  കുേിേള്ക്ക് പ്രബാത ബ ണം നല്കുന്നതിന്  2 
കപ്രാജക്ടുേള്  ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഉണ്ട്. ബ ണം നല്കുന്നതിന്  ഇ-
ലെണ്ടരിലൂലെ  ്ജ ഷിലമ േലണ്ടത്തന്നതിും  ഩേയം  കുത ംഫശ്രീ 
റ്ണിറൄേലല  ്ല്പിക്കാ   അും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു.. 
 

4.12 ിരണാകുലം  ജില്ലാ േലക്ടറുലെ  16.10.2019-ലറ 69351/19/CC/DPO/EKM  

നമ്പര്  േത്ത് 
 
ഐ.െി. ഷാഭരാമിേളുലെ  ഴാങ്ങലേള്  പൂര് ണ്ണഭായും  CPRCS  കഩാര്േറിലൂലെ  
ആമിയിക്കണലഭന്ന ് ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴാമിടുണ്ണ്ട.്  ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക ്
നല്കുന്ന ഭിഡ് ലറഴല്  റാഩ് കൊഩിലേ  ലപഷിപികക്കശും ം ഴിറയും  
ഐ.െി. ഭിശ   ഡമരക്ടറുലെ  ശുഩാര്വയുലെ അെിസ്ഥാനത്തില്  
കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി അംഗീേയിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ിന്നാല്  ഈ 
ലപഷിപികക്കശ   അും ഷയിച്ചുള്ളിക്ക  റാഩ് കൊഩ്  CPRCS ലേ  കഩാര്േിറില്  
റബയഭല്ല ിന്ന്  അരിമിച്ചിയിക്കു..  ഇതു ോയണം  റാഩ് കൊഩ്  ഴാങ്ങാ   
അഴയക്തത  നിറനില്ക്കു.ലഴ.ം  ഩയിസയിക്കാ   നെഩെി 
ഷവീീേയിക്കണലഭ.ം  ആഴവയലപേിയിക്കു.. 
 

4.13 താന്നയം രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 24.08.2019-ലറ േത്തം  26.07.2019-ലറ 
1(1)/19-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം ( SRG/795/19/CC/475/19) 

 
അഗതി യസിത കേയലം ഩധതിതിക്കാമി റബിച്ച  ഴിസിതത്തില്  8,99,800/- രൂഩ 
ഩഞ്ചാമത്തിലേ  അക്കൗണ്ടില്  ഉണ്ട്.  ഷംസ്ഥാനഭിശ    
അംഗീേയിച്ചതും ഷയിച്ച്  5 ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക്  ഴീെ് നല്കേണ്ടതുണ്ട്.  
ഩഞ്ചാമത്തില്  റബയഭാമ ഴിസിതത്തില്  നിന്ന്  8.00 റ ം രൂഩ  
ഉഩകമാഗിച്ച്  5 ഗുണകബാക്താക്കലില്  നിന്ന്  യണ്ടു കഩര്ക്ക്  ഴീെ് നിര്മ്മിച്ചു 
നല്ോ   അും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു..  
 

 

 

4.14 ഭറഫാര്  റൂരല്  ലഡഴറപ്റ്ലഭേ് പൗകണ്ടശ   
ഭറഫാര്  റൂരല്  ലഡഴറപ്റ്ലഭേ് പൗകണ്ടശ    ീപ് ിക്സിേീേീഴ് ഓപീഷറുലെ  
20.08.2019-ലറ  MRDF/CFM/TMR/Mix  2019-20/696-ാാാം നമ്പര്  േത്ത് ( 
SRG 807/19) 

 
ഭില്ഭ ഭറഫാര്  റ്ണിമലേ അും ഫന്ധ സ്ഥാഩനഭാമ  ഭറഫാര്  റൂരല്  
ലഡഴറപ്റ്ലഭേ് പൗകണ്ടശ   2015 മുതല്  കൊേല്  ഭിക്സഡ് കരശ   (TMR) 
ിന്ന ോറിത്തീറൃ  നിര്മ്മിക്കു.ണ്ട്.  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
ഴിതയണത്തിനാമി  ോറിത്തീറൃ ഴാങ്ങുകമ്പാള്  അംഗീകൃത സ്ഥാഩനഭാമി 
MRDF ലന കൂെി ഉള്ലപത ത്തണലഭന്നാഴവയലപേിയിക്ക.. 
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4.15 ആറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ  27.08.2019-ലറ േത്ത്  ( SRG 814/19 - 
CC/530/2019) 

 
 കപ്രാ.നം. 7/20                                          അെതങ്ല്  - 72,00,000/- രൂഩ  
     കഩയ് - ഩാറികമറൃീഴ് ലഷാലഷറൃിേള്ക്ക് ഉഩേയണങ്ങള്  ഴാങ്ങി നല്േല്  

2018-19-ല്  കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുലെ അും ഭതികമാലെ  യജിറ്റേറര്  
ല യ്ത്  ഭിേച്ച യീതിമില്  പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന ഩാറികമറൃീഴ് ലേമര്  ലഷാലഷറൃി 
േള്ക്കും ഩി.ിച്ച്.ഷിേള്ക്കും  ഩാറികമറൃീഴ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ളിക്ക  
ഉഩേയണങ്ങള്  ഴാങ്ങി നല്േിമിരു..  (േളിഞ്ഞ ഴര്ശലത്ത ആലേ 
ല റഴ് 71,89,619/- രൂഩ). ഈ ഴര്ശവം  ഇതിനാമി കപ്രാജക്ട്  
തണം.ാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട.് ഩി.ിച്ച.്ഷി.കമാലൊപം  ഷി.ിച്ച.്ഷി. േള്ക്കും  
ഉഩേയണങ്ങള്  ഴാങ്ങി നല്ോ   അും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു.. 
 

4.16 ലഩാന്മുണ്ടം രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 27.08.2019-ലറ  േത്തം അും ഫന്ധ 
കയഖേളും     ( SRG /815/19   CC/544/19) 

 
 കപ്രാ.നം. 111/20    അെതങ്ല്  21,54,800/- രൂഩ  
 കഩയ് - ലറപ്  ബഴന ഩധതിതി  
 

2019-20 -ല്  ലറപ് ബഴന ഩധതിതിക്ക് കപ്രാജക്ട് ഉള്ലപത ത്തിമിടുണ്ണ്ട്.  
ലറപ് ബഴന ഩധതിതിയുലെ  ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം  അര്സയാമ  
ഗുണകബാക്താക്കള്  ഇല്ലാത്തതിനാല്   തുേ  ല റഴളിക്കാ   േളിമില്ല ിന്ന് 
നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥ   അരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ഴീത  ഴാഷകമാഗയഭാക്കാും ം 
കഭല്ൂറാകയ ഭാറൃാും ഭാമി  ഈ ഴര്ശം  കപ്രാജക്ട് തണം.ാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.  ഇതിും  
ഗുണകബാക്താക്കള്  കൂത തല്  ഉള്ളിക്കതിനാല്  ലറപ് ഩധതിതിക്ക് ഭാറൃി ഴച്ച ഈ 
തുേ ഈ കപ്രാജക്ടുേലികറക്കാന്  ഭാറൃാ   അും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു.. 
 

 

4.17 പുലിങ്കുന്ന്  രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ  04.09.2019-ലറ േത്ത്   ( SRG 817/19 - 
CC/571/19) 

 
 കപ്രാ.നം. 33/20    അെതങ്ല്   72,000/- രൂഩ 

കഩയ ് :- 8, 9, 10 ക്ലാസ്സില്  ഩഠിക്കുന്ന ഩേിേജാതി  ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക ്  
ലഷക്കിള്  ഴാങ്ങി നല്േല്   

2019 - 20-ലറ  ഩധതിതിമില്  ഉള്ലപത ത്തിമിയിക്കുന്ന  ഈ കപ്രാജക്ട്  
നെപാക്കാ   അും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു.. 
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4.18  ാറിമാര്   രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡേിലേ 26.07.2019-ലറ േത്തം  ശു ിതവീ 
ഭിശ   ിക്സിേീേീഴ്  ഡമരക്ടറുലെ 29.08.2019-ലറ  കുരിപ്പും  26.09.2019-ലറ  
കോഓര്ഡികനശ    േമ്മിറൃി  കമാഗ തീരുഭാനവം  -  ഖണ്ഡിേ 2.4 (4.16)           
(SRG 738/19) 

 
ഩഞ്ചാമത്തില്  ക്ലീ    ാറിമാര്  ഩധതിതിയുലെ  ബാഗഭാമി  അലജഴ 
ഭാറിനയങ്ങള്  ിനര്ജി പ്ലാേികറക്കാന് ലോണ്ടുകഩാകുന്നതിും ള്ളിക്ക  ട്രാ ഷ് 
കഩാര്കേശ   ല റഴ്  ശു ിതവീ കഭഖറക്കാനാമി  ഭാറൃി ഴച്ചിയിക്കുന്ന 10 വതഭാനം  
തുേമില്  നിന്ന്  നല്ോ    അും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു.. 
ശു ിതവീ ഭിശ   ിക്സിേീേീഴ്  ഡമരക്ടറുലെ  രികപാര്േ് പ്രോയം  2019 ലഭമ് 
ഴലയ  7,02,568/- രൂഩമാണ് പ്രഴര്ത്തന നംം. 2019 ലഭമ് ഴലയ 4,79,068/-  
രൂഩ   ഴമഫിറിറൃി ഗയാഩ് പണ്ട് റബിച്ചു.  ഇതു കുരച്ചാലള്ളിക്ക നംം  2,23,500/- 
രൂഩമാണ്. 
 

4.19 പുതുകക്കാെ് രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ  17.09.2019-ലറ  േത്ത്  ( SRG 
846/19 - CC/568/19) 
പുതുകക്കാെ്  കുത ംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തില്  രാമാഭഩഞ്ചാമത്തില്  നി.ം ഒരു 
കഡാക്ടകരയും  ഩായാലഭഡിക്കല്  റ്റേറാപികനയും  നിമഭിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ഇഴര്ക്ക് 
കനാണ്  കരാഡ് ലഭമിേന ഷ് രാമാേില്  നി.ം  കഴതനം നല്ോ   
അും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു.. 

 

4.20 േിളക്കകഞ്ചയി  രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ  17.09.2019-ലറ  േത്ത്                   
( SRG/847/19 - CC/599/19) 

 
കപ്രാ.നം. 187/20     അെതങ്ല്  25,05,000/- രൂഩ 
      ഴിേഷനപണ്ട് ( 1,65,000/- രൂഩ) 
       ിപ്.ഷി (23,40,000/- രൂഩ) 
കഩയ് - േൂറാകഷ് പുനരുധതിായണം 
േൂറാകഷ് പുനരുധതിായണത്തിും ള്ളിക്ക ഈ കപ്രാജക്ടില്  പ്രധാന ഴിസിതം 
ധനോയയ േമ്മീശ   രാമാോണ്. ഇതു നെപാക്കാ   അും ഭതി 
ആഴവയലപേിയിക്കു.. 

 

4.21  േിളക്കകഞ്ചയി രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ  17.09.2019-ലറ  േത്ത്  ( SRG 
848/19 - CC/600/19) 

 
കപ്രാ.നം. 189/20        അെതങ്ല്  - 10,05,000/- രൂഩ (ിഷ്.ഷി.ഩി) 
കഩയ് -  േൂറാകഷ് പുനരുധതിായണം 
േൂറാകഷ് പുനരുധതിായണത്തിും ള്ളിക്ക ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   അും ഭതി 
ആഴവയലപേിയിക്കു.. 
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4.22  ഓച്ചിര കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
 ലോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ  17.09.2019-ലറ  േത്ത്  ( SRG 842/19 - 
CC/529/19) 
കപ്രാ.നം. 32/20        അെതങ്ല്  - 38,50,000/- രൂഩ  
      ( ഴിേഷന പണ്ട് - 19,25,000/- രൂഩ) 
      ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം  - 19,25,000/- രൂഩ ) 
കഩയ് -   ീയാമൃതം 
ഴനിതാ ഘെേ ഩധതിതിമില്   ഉള്ലപത ത്തിമിയിക്കുന്ന  ഈ കപ്രാജക്ടില്  
ഩശുക്കലല ഴാങ്ങി നല്ോനാണ്  റ യഭിേിയിക്കുന്നത്.  ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴ് 
പ്രോയം  ഩശുക്കലല ഷംസ്ഥാനത്തിും  പുരത്ത നിന്നാണ് ഴാകങ്ങണ്ടത്. 
ഷംസ്ഥാനത്തിനേത്ത നി. തലന്ന  ഴാങ്ങി നല്ോ   അും ഭതി 
ആഴവയലപേിയിക്കു.. 
 

4.23  ശൂയനാെ് ഴെക്ക് രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ലോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ  11.10.2019-ലറ  േത്ത്  ( SRG 873/19 - 
CC/654/19) 

 
കപ്രാ.നം. 42/20        അെതങ്ല്  - 20,00,000/- രൂഩ  
      ( ഴിേഷന പണ്ട് - 10,91,200/-  രൂഩ) 
       തനത് പണ്ട്  - 9,08,800/- രൂഩ ) 
കഩയ് -  ലപ്രഭരി സ്കൂളുേലില്  പ്രബാത ബ ണം 
 
ലപ്രഭരി സ്കൂളുേലിലറ  ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക് പ്രബാത ബ ണം  ഴിതയണം 
ല ണം.ാും ള്ളിക്ക  ഈ കപ്രാജക്ടില്  ി  ഡഡ് സ്കൂളുേലിലറ കുേിേകലയും  
ഉള്ലപത ത്തിമിയിക്കു. (നാറ് ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുേളും നാറ് ി  ഡഡ് 
സ്കൂളുേളും) ി  ഡഡഷ് സ്കൂളുേലിലറ കുേിേള്ക്കും  പ്രബാത ബ ണം 
നല്ോ   അും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു.. 
 

4.24  ഩള്ളിക്കിപാെ് രാമാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ  20.09.2019-ലറ  േത്ത്  ( SRG 852/19 
- CC/589/19) 
കപ്രാ.നം. 69/20        അെതങ്ല്  - 4,00,000/- രൂഩ  
      ( ധനോയയ  േമ്മീശ   രാമാേ്) 
കഩയ് -  ഭാറിനയ നിക ഩം തെയുന്നതിന്  ലഩാതു സ്ഥറങ്ങലില്  നിയീ ണ 

േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  
ഩഞ്ചാമത്തിലേ  ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലിറാമി 9 നിയീ ണ േയാഭര 
സ്ഥാഩിക്കാും ള്ളിക്ക  നൂതന ഗണത്തില്ലപേ കപ്രാജക്ടാണിത്.  ധനോയയ 
േമ്മീശ   രാമാേ്  ഉഩകമാഗിച്ചുള്ളിക്കതാമതിനാല്  02.09.2019-ല്  കൂെിമ  
നൂതന കപ്രാജക്ടിും ള്ളിക്ക  ജില്ലാതറ ഷഭിതി ഇതിന് അും ഭതി നിയഷിച്ചു. 
കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുലെ  അും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു.. 
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4.25  അന്തിക്കാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
 തൃശൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 26.09.2019-ലറ  േത്ത്  ( SRG 853/19 - 
CC/579/19) 
കപ്രാ.നം. 4/20        അെതങ്ല്  - 28,50,000/- രൂഩ  
      ( ഴിേഷന പണ്ട് - 25,65,000/-  രൂഩ) 
     ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം  - 2,85,000/- രൂഩ ) 
കഩയ് -  ലോയ്ത്ത് ലഭതിമന്ത്രം  ഴാങ്ങി നല്േല്  
 
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം  ലോയ്ത്ത് മന്ത്രവം ലഭതിമന്ത്രവം  ഴാങ്ങി നല്ോ   
അും ഭതിയുലണ്ടതങ്ിലം  ഇതു യണ്ടും  ക ര്.ള്ളിക്ക  ലോയ്ത് ലഭതിമന്ത്രം ഴാങ്ങി  
നല്കുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച് പ്രതിഩാദിച്ചിേില്ല.  അതിനാല്  ഇതു ഴാങ്ങി  
നല്ോ   അും ഭതി ആഴവയലപേിയിക്കു.. 

4.26  കോേമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 കോേമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 17.10.2019-ലറ  േത്ത്  ( SRG 593/19 - 
CC/406/19) 
കപ്രാ.നം. 418/20        അെതങ്ല്  - 14,70,000/- രൂഩ  (ിഷ്.ഷി.ഩി)
     
കഩയ് -  േങ്ങള ഡിഴിശ   - ിഷ്.ഷി. ഴനിതേള്ക്ക്  േരഴ ഩശുക്കലല 

ഴാങ്ങാ   ധനഷസാമം നല്കുേ 
േങ്ങള ഡിഴിശനികറക്കാന് േരഴ ഩശുക്കലല  ഴാങ്ങാ   ധനഷസാമം  
നല്കുന്നതിും ള്ളിക്ക  കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഉള്ലപത ത്തിമിടുണ്ണ്ട്.  
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം  രാമാഭഩഞ്ചാമത്തേള്ക്കും  നഗയഷബേള്ക്കുഭാണ്  
കപ്രാജക്ട് ്ലറൃത ക്കാവന്നത് ിന്നതിനാല്  പ്രകതയേ അും ഭതി 
ആഴവയലപേിയിക്കു.. 

 

4.27  ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്   ീപ് ിഞ്ചിനീമറുലെ  16.10.2019-ലറ  DB3-
753/2013/CE/തഷവീബഴ നമ്പര്  േത്തം  കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുലെ  

20.06.2019-ലറ  4.16-ാാാം നമ്പര്   തീരുഭാനവം  ( SRG896/19) 
 

2018-19-ല്  ഫലാല്  യാജപുയം  കരാഡ് ലഭക്കാഡം ൊരിംഗ് ിന്ന കപ്രാജക്ട്  
ഉള്ലപത ത്തിമിരു..  (കപ്രാ.നം. 39/19) ലഴറൃിംഗ് ഓപീഷര്   ിറ കബദഗതി 
േള്  നിര്കേവിച്ചിരുന്നതിനാല്  ലഴറൃിംഗ്  2019 ഭാര്ച്ചിനേം  പൂര്ത്തിമാമില്ല.  
അതിനാല്  2019-20 - കറക്കാന്  സുകറഖ കഷാഫ്ട് ലഴമരില്  പില്  ഓഴരാമി 
ഉള്ലപത ത്താ   േളിഞ്ഞിരുന്നില്ല.  ഇത് പില്  ഓഴരാമി ഉള്ലപത ത്താ   
അും ഭതി ആഴവയലപേിരു.ലഴതങ്ിലം  ഇത് പുതിമ കപ്രാജക്ടാമി           
2019-20-ല്  ിത ക്കാ   20.06.2019-ലറ കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി  
നിര്കേവിച്ചിരു.. 
 ിന്നാല്  ഈ കപ്രാജക്ടിന് 18.02.2019-ല്  ഷാകതങ്തിോും ഭതി 
റബിച്ചതും ഷയിച്ച്  2019 ഭാര്ച്ചില്  ലതലന്ന ലെണ്ടര്  ല ുന്നേയും  കുരഞ്ഞ 



18 
 

നിയക്ക്  കയഖലപത ത്തിമ  ശ്രീ. പ്രി ഷ് ലേ.ഴി, േയിമ്പനക്കാനാല്  ിന്ന ആലല 
പ്രവൃത്തി ്ല്പിക്കുേയും  നിര്മ്മാണം ഇകപാള്  പുകയാഗതിമിലഭാലണന്ന്  
തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്  ീപ് ിഞ്ചിനീമര്  രികപാര്േ് ല യ്തിടുണ്ണ്ട്.  
അതിനാല്  ോഷര്കഗാഡ്  തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ് ിക്സിേീേീഴ് 
ിഞ്ചിനീമറുലെ ബാഗത്ത നി.ണ്ടാമ ഴീയില  ഭാപാക്കി ഈ ഴര്ശം  പില്  
ഓഴരാമി ഉള്ലപത ത്താ   അും ഭതി നല്േണലഭന്നാഴവയലപേിയിക്കു.. 

 


